
 
 

 
 

Amendement 
 

Onderwerp: RV Voorzieningen Obdam 
 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 25 april 2022,  
 

Besluit:  
 

De volgende tekst: 

1. In te stemmen met een investeringsbudget van € 4.150.000 voor de realisatie van een nieuwe sportzaal in 

Obdam 

2. In te stemmen met een investeringsbudget van € 100.000 voor een huiskamervoorziening in Obdam. 

3. In te stemmen met de locatie Braken/Dorpstraat in Obdam voor de realisatie van voornoemde voorziening. 

4. In te stemmen met een krediet van € 587.000 voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groen 

en sport en spel voorzieningen 

5. In te stemmen met de grondaankoopkosten ad € 126.330,00 

6. Voor de dekking van de gevraagde investering een bedrag van € 4.963.000 te 

 onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten 

7. De investering volgens de componentenmethode af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten te dekken 

uit de bestemmingsreserve kapitaallasten 

8. In de meerjarenbegroting 2024 rekening te houden met extra exploitatiekosten ad € 40.000. 

9. De begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 

Te wijzigen in: 
 

1. Het college een vergelijkend haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor een nieuwe sportzaal in 

Obdam aangaande twee locaties in Obdam, te weten de locatie Braken/Dorpstraat en de locatie Stort (achter 

het Brakenkerkje), waarbij ten minste gelet wordt op haalbaarheid, veiligheid en afstand tot de scholen in 

Obdam. 
 

2. In te stemmen met de grondaankoopkosten aan de Braken/Dorpsstraat ad € 126.330,00 en dit bedrag te 

onttrekken uit de algemene reserve en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten en de 

begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 

 

Toelichting  
 

Bij een besteding van ruim 4 miljoen moeten we als raad zeker zijn dat we een weloverwogen correcte keuze 

maken over de te kiezen locatie. Wij willen de beste locatie voor de sportzaal. Misschien is de locatie 

Stort/Braken (achter Brakenkerkje) wel een betere plek. Er is naar onze mening onvoldoende steekhoudende 

argumentatie dat de locatie Braken/Dorpsstraat zonder twijfel de beste locatie is voor de realisatie van de 

sportzaal. 
 

In dit aanvullende onderzoek vragen wij voornamelijk te kijken naar haalbaarheid (waaronder ook de afstand 

tot de Wipwatermolen), verkeersveiligheid en reisafstand tot de genoemde scholen voor deze beide locaties 

en dit bijvoorbeeld te presenteren in een sterkte/zwakte matrix. 
 

Het benoemde investeringsbudget is voor de realisatie van de sportzaal op de locatie Braken/Dorpsstraat. 

Voor de locatie Stort moet dit opnieuw worden begroot. De punten die worden voorgesteld voor besluit 

kunnen nu niet worden overgenomen tot we zeker zijn dat we de juiste locatiekeuze hebben gemaakt.  
 

Wat betreft de huiskamervoorziening vragen wij ons af wat de behoefte is onder de jongeren. Er is niet 

voldoende onderzocht wat de behoefte is vanuit de jongeren voor een eventuele huiskamervoorziening. Als 

er al behoefte is dan moet er daarbij tevens worden aangetoond waar een eventuele huiskamervoorziening 

voor jongeren wenselijk is. 

 

Ondertekend door:  

R. Baltus (VVD)  M. van Kampen (GBK)  F. Kremers (D66) K. Rietveld (PvdA-GL) 


